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Semua Pegawai Daerah
Semua Penolong Pegawai Daerah, Daerah Kecil
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Setiausaha Kumpulan Wang Pencen Balu-Balu dan Anak Yatim Sabah

Y. Bhg. Datuk/Tuan/Puan,

PEKELILING JABATAN BENDAHARI NEGERI BILANGAN 3 TAHUN 2002
KOD-KOD  BANK YANG BARU DIBAWAH SISTEM PENYELENGGARAAN BUKU VOT DAN
PENYEDIAAN BAUCAR SECARA BERKOMPUTER (SISVOT)

1. TUJUAN

1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan kaedah pelaksanaan kod-kod  bank yang
baru di bawah Sistem Penyelenggaraan Buku Vot Dan Penyediaan Baucar Secara
Berkomputer (SISVOT) berikutan pencantuman beberapa buah bank.

2. TARIKH PELAKSANAAN DAN KOD BANK YANG BARU

2.1 Penggunaan kod-kod  bank yang baru ini hendaklah dilaksanakan mulai dari tarikh
pekeliling ini dikeluarkan.

2.1 Kod-kod  bank yang baru adalah seperti dalam lampiran 1.

Telefon : 088-257111
Faks : 088-212655
E-mail : bn.jbn@sabah.gov.my

JABATAN BENDAHARI NEGERI
Wisma Kewangan
Beg Berkunci No. 2058
88595 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia
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3. KAEDAH PELAKSANAAN

Untuk memastikan baucar dapat diproses dengan jayanya, panduan-panduan seperti berikut
hendaklah dipatuhi:

3.1 Sila daftarkan kod-kod bank yang baru ini bagi menggantikan kod-kod yang sedia
ada di dalam sistem. Sila lihat lampiran 2 mengenai garispanduan cara
menyelenggara kod bank dalam SISVOT.

3.2 Setelah kod-kod ini dimasukkan, sila ubah maklumat penerima yang sedia ada bagi
memastikan maklumat penerima kemaskini sejajar dengan perubahan kod-kod bank.

Sekiranya tindakan tidak dibuat seperti di para 3, pihak kami berhak untuk menolak baucar
pembayaran yang tidak lengkap.

4. PEMBATALAN

Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini, Pekeliling Jabatan Bendahari Negeri Bil. 11 Tahun
2000 dan Bil. 5 Tahun 2001 adalah dibatalkan.

5. PENUTUP

Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan mengenai kaedah pelaksanaan kod-kod bank yang baru
ini, sila berhubung dengan Seksyen Pembangunan Sistem Maklumat Dan Perakaunan (SPSMP),
Jabatan Bendahari Negeri Sabah melalui nombor tetefon 088-257111 sambungan 3120 atau 3139;
atau emel acc.b.jbn@sabah.gov.my. .

Sekian, harap maklum.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DENGAN BERSIH, CEKAP DAN AMANAH"
"BERJIMAT DAN MENABUNG AMALAN MULIA”

(PHILIP N.K. CHIU)
Bendahari Negeri

s.k. Pengarah Jabatan Audit Negara KOTA KINABALU.
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Lampiran 1

KOD-KOD BANK YANG BARU

BIL KOD BANK NAMA BANK
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BIL KOD BANK NAMA BANK
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Lampiran 2

Garispanduan Cara Menyelenggara Kod Bank Dalam SISVOT

1. Menghapus Kod Bank yang lama

1.1 Menu Utama

- Penyelenggaraan Kod

- Kod Bank

- Ubah/Hapus

1.2 Proses Hapus

1.2.1 Tekan kekunci “Tab”

1.2.2 Klik “Hapus” untuk proses penghapusan kod bank.

1.2.3 Klik “Keluar” untuk proses keluar dari menu ini. 

•  Ulang proses ini, sehingga semua kod bank telah dihapuskan.

2. Daftar Kod Bank yang baru mengikut senarai kod Bank dalam Lampiran A

2.1 Menu Utama 

- Penyelenggaraan Kod

- Kod Bank

- Daftar = Masukkan kod bank

Masukkan Deskripsi

Klik “Daftar” untuk mendaftar kod bank

•   Ulang proses mendaftar kod bank ini untuk membuat pendaftaran kod bank

seterusnya sehingga selesai.


